


ก ำหนดกำรแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ เน่ืองในสัปดำห์วิทยำศำสตร์ 2562 

วันอำทิตย์ท่ี 18 สิงหำคม 2562 

 

 

08.30 – 09.00น.   ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน 

09.00 – 09.30น.  คณะกรรมการตรวจสอบเครื่องร่อนของผู้เข้าแข่งขันตาม 

                                            ลักษณะและรายละเอียดที่ก าหนดไว้ 

09.30 – 10.00น.  คณะกรรมการช้ีแจงรายละเอียดและวิธีการแข่งขัน 

10.00 – 12.00น.  แข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ระดับประถมศึกษา 

12.00 – 13.00น  พักกลางวัน 

13.00 – 14.00น.  แข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

14.00 – 15.00น.  แข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

15.00 – 16.30น.  ประกาศผลการแข่งขันทาง www.sciplanrt.org 



กติกาการแข่งขันเคร่ืองร่อนพุ่งด้วยมือ  

จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา เน่ืองในงานสัปดาห์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2562 

 

Definition นิยามการแข่งขัน 
       เป็นการแข่งขนัทกัษะการเล่นเคร่ืองร่อน ท่ีส่งข้ึนสู่อากาศดว้ยวธีิการพุง่ (Hand Launch Glider) หรือการ
เหวีย่ง (Discus Launch Glider) ดว้ยมือเปล่า โดยไม่มีเคร่ืองมือใดๆในการส่งเคร่ืองร่อนข้ึนสู่อากาศ  ท าการ
แข่งขนัในสนามกลางแจง้ซ่ึงเป็นพื้นท่ีเปิด    ตวัเคร่ืองร่อนสามารถสร้างข้ึนจากวสัดุต่างๆท่ีมีความเหมาะสม 
ประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นล าตวั ปีก และชุดหาง ตามขนาดท่ีก าหนด  โดยเคร่ืองร่อน ตอ้งบินร่อนอยูบ่นอากาศ
ไดด้ว้ยแรงยกท่ีเกิดข้ึนจากปีก ตามหลกัอากาศพลศาสตร์   การตดัสินล าดบัรางวลั ใชก้ารจบัเวลาในขณะท่ี
เคร่ืองร่อนบินอยูบ่นอากาศ โดยแต่ละทีม สามารถปล่อยเคร่ืองร่อนได ้3 คร้ัง และน าเวลาจากเท่ียวบินท่ีท า
ไดน้านท่ีสุดของแต่ละทีม มาตดัสินล าดบัรางวลั 
 

Characteristic (ลกัษณะเฉพาะของเคร่ืองร่อนทีใ่ช้ในการแข่งขัน) 
1. ขนาดของความยาวปีก ไม่นอ้ยกวา่ 400 มม. ไม่เกิน 500 มม.   ( วดัเป็นแนวเส้นตรง จากปลายปีก

ดา้นหน่ึงไปยงัปลายอีกดา้นหน่ึง )  ไม่ก าหนดขนาดความกวา้งปีก  
2. ล าตวั ขนาดของความยาวไม่เกิน 500 มม.    
3. ไม่จ  ากดัวสัดุ และเทคนิค ท่ีใชใ้นการสร้างเคร่ืองร่อน 
4. มีลกัษณะเป็นเคร่ืองร่อน ท่ีสามารถบินร่อน อยูบ่นอากาศไดต้ามหลกัอากาศพลศาสตร์  ตวัล าเคร่ือง

ร่อนประกอบดว้ย ล าตวั  ปีก และชุดหาง   
5. น ้าหนกัพร้อมบิน (รวมวสัดุถ่วงน ้าหนกั )ไม่เกิน 30  กรัม  
6. อนุญาตใหมี้เคร่ืองร่อนส ารองได ้ แต่ตอ้งอยูใ่นเกณฑคุ์ณลกัษณะท่ีก าหนด และตอ้งผา่นกรรมการ

ตรวจสอบคุณลกัษณะก่อนแข่ง 
 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั ตอ้งเป็นนกัเรียน  ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นสถานศึกษาต่างๆ ทั้งระดบัประถมศึกษา 

มธัยมศึกษา ในทุกสังกดั (ยกเวน้นกัเรียน กศน.) ในแต่ละทีมท่ีเขา้แข่งขนั ประกอบดว้ย สมาชิก 3 คน (ไม่

รวมอาจารยผ์ูค้วบคุมทีม) แบ่งการแข่งขนัออกเป็น 3 ระดบั คือ 

1. ระดบัประถม  (ป.4 – ป.6) 

2. ระดบัมธัยมตน้   (ม.1 – ม.3) 



3. ระดบัมธัยมปลาย   (ม.4 – ม.6) 

 ในแต่ละทีมจะตอ้งมีเคร่ืองร่อนเป็นของตวัเอง ท่ีผา่นการตรวจคุณลกัษณะ พร้อมจะท าการร่อน 

อยา่งนอ้ย 2 ล า  

การแต่งกายของผูเ้ขา้แข่งขนั ใหแ้ต่งกายดว้ยชุดเคร่ืองแบบนกัเรียน/เคร่ืองแบบพละศึกษาของ

โรงเรียนเหมือนกนัทุกคน   

 

สถานทีท่ าการแข่งขัน และกันจัดสถานทีแ่ข่งขัน 

 ใชพ้ื้นท่ีลานปูน (สนามฟุตซอล) ขา้งอาคารสระวา่ยน ้าเป็นพื้นท่ีท าการแข่งขนั  

ในบริเวณท่ีท าการแข่งขนั ณ จุดท่ีผูป้ล่อยเคร่ืองบินสามารถสังเกตเห็นได ้กรรมการจะติดตั้งเสาสูง 

ท่ีปลายเสา ติดแถบริบบิ้นบอกทิศทางลม จ านวน 1 เสา (เสาน้ีถือเป็นส่ิงกีดขวางการบิน) 

กรรมการประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการแข่งขนั, กรรมการจบัเวลา, กรรมการบนัทึกคะแนน ,กรรมการ

ประจ าจุดปล่อยเคร่ืองบิน, กรรมการตรวจคุณลกัษณะเคร่ืองบินท่ีจะเขา้ร่วมการแข่งขนั  

 

วธีิการแข่งขัน และการให้คะแนน 

1. ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั ตอ้งเตรียมเคร่ืองร่อน ท่ีพร้อมจะท าการแข่งขนัมาให้เรียบร้อย อยา่งนอ้ยทีมละ 

2  ล า   

2. เม่ือมาถึงสถานท่ีแข่งขนั ให้ผูเ้ขา้แข่งขนัมาลงทะเบียน และส่งเคร่ืองร่อนท่ีจะใชเ้ขา้แข่งขนัทั้งหมด 

ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบคุณลกัษณะของเคร่ืองร่อนท่ีจะใชใ้นการแข่งขนั กรรมการจะลงลายมือ

ช่ือหรือท าสัญลกัษณ์บนปีกเคร่ืองร่อน ท่ีมีคุณลกัษณะถูกตอ้งตามท่ีก าหนด 

3. เม่ือถึงเวลาแข่งขนั กรรมการจะประกาศเรียกช่ือทีม ทีละทีมตามล าดบัการลงทะเบียน ใหม้านัง่รอ 

ในท่ีซ่ึงจดัเตรียมไว ้ เพื่อรอกรรมการ เรียกให้น าเคร่ืองร่อนมาท าการบินเป็นเท่ียวบินท่ี 1 จนครบ

ทุกทีมท่ีลงทะเบียนเขา้แข่งขนั จึงจะเร่ิมวนเรียกช่ือทีมตั้งแต่ตน้ เพื่อบินเท่ียวบินท่ี 2 และเท่ียวบินท่ี 

3  ตามล าดบั  

4. ผูเ้ขา้แข่งขนั ตอ้งปล่อยเคร่ืองร่อนข้ึนฟ้า ดว้ยมือเปล่า (HWG/DLG) ภายใน 30 วินาที  หลงัจาก

กรรมการใหส้ัญญาณ  

5. กรรมการจะเร่ิมจบัเวลาเม่ือเคร่ืองร่อน พน้จากมือผูป้ล่อย และจะหยดุเวลาเม่ือเคร่ืองร่อนตกถึง

พื้นดิน   ติดคา้งส่ิงกีดขวางต่างๆจนไม่สามารถท าการร่อนต่อได ้หรือส้ินสภาพการบิน  

หน่วยในการจบัเวลาเป็น นาที-วนิาที- 1/100 วนิาที 



6. กรณีท่ีเคร่ืองร่อน เฉ่ียวชนเขา้กบัส่ิงกีดขวางอ่ืนๆ เช่น ผนงั เสา ตนไม ้ฯลฯ แลว้กระดอนออกมา

และยงัคงสามารถร่อนต่อไปไดอี้ก กรรมการจะยงัคงจบัเวลาต่อไปจนเคร่ืองร่อนส้ินสภาพการบิน

โดยสมบูรณ์  ยกเวน้การชนพื้นซ่ึงถือวา่เป็นการบินตก  

7. ในการแข่งขนั หลงัจากกรรมการใหส้ัญญาณใหพุ้ง่ ถา้ผูเ้ขา้แข่งขนัพุง่เคร่ืองร่อนใหร่้อนหลุดพน้มือ

ออกไปไม่วา่กรณีใด (ตั้งใจ หรือไม่ไดต้ั้งใจ) กรรมการจะถือวา่เป็นเท่ียวบินอยา่งเป็นทางการ  

8. ในกรณีท่ีเคร่ืองร่อน ของผูเ้ขา้แข่งขนั ข้ึนบินในเท่ียวบินใดแลว้ เคร่ืองร่อน เกิดความเสียหาย สูญ

หาย หรือติดคา้งอยูก่บัส่ิงใดๆจนไม่สามารถน ากลบัมาเขา้แข่งขนัต่อไดใ้นเท่ียวบินต่อไปท่ี

กรรมการประกาศเรียกใหม้าท าการบินในเท่ียวบินต่อไป ใหใ้ชเ้คร่ืองร่อน ล าท่ี 2 ท่ีผา่นการตรวจ

คุณลกัษณะทัว่ไปและลงลายมือช่ือโดยกรรมการตรวจสอบคุณลกัษณะของเคร่ืองบินเล็กท่ีใหใ้ชใ้น

การแข่งขนัแลว้ เขา้แข่งขนัต่อได ้

9.  ในกรณีท่ีเคร่ืองร่อน ของผูเ้ขา้แข่งขนั ข้ึนบินในเท่ียวบินใดแลว้ เคร่ืองร่อน เกิดความเสียหาย สูญ

หาย หรือติดคา้งอยูก่บัส่ิงใดๆจนไม่สามารถน ากลบัมาเขา้แข่งขนัต่อไดใ้นเท่ียวบินต่อไปท่ี

กรรมการประกาศเรียกใหม้าท าการบินในเท่ียวบินต่อไป หรือไม่มีเคร่ืองร่อนท่ีจะใชใ้นการแข่งขนั

แลว้  ใหถื้อวา่ผูเ้ขา้แข่งขนัสละสิทธ์ในการข้ึนบินเท่ียวบินต่อไปท่ีเหลือทั้งหมด  โดยกรรมจะกรอก

ตวัเลขศูนย ์“0” ลงในช่องบนัทึกคะแนนท่ีเหลือ 

10. กรรมการจะน าเวลาจากเท่ียวบินท่ีท าไดน้านท่ีสุดของแต่ละทีม (เพียงเท่ียวบินเดียวเท่านั้น)  มา

ตดัสินล าดบัรางวลั 

11. รางวลัในแต่ละระดบั (ประถม,มธัยมตน้,มธัยมปลาย) มี 3 รางวลัคือ รางวลัชนะเลิศ และรางวลัรอง

ชนะเลิศอนัดบั 1 และ 2 

 

ข้อยุติ 

1. ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งยอมรับในสภาพอากาศ ณ เวลาท่ีตนเขา้แข่งขนั (ทิศทางลม,ความเร็วลม,ความ

แปรปรวนของกระแสลม, ฝนตก ฯลฯ)  โดยไม่สามารถน ามาใชเ้ป็นขอ้ประทว้งใดๆไดท้ั้งส้ิน 

2. กรณีเกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศอยา่งรุนแรง จนไม่สามารถด าเนินการแข่งขนัไดต้ั้งแต่ตน้ 

หรือ ไม่สามารถด าเนินการแข่งขนัต่อไดจ้นจบการแข่งขนั คณะกรรมการจะร่วมกนัพิจารณาเพื่อ

เลือกแนวทางการด าเนินการท่ีเหมาะสมท่ีสุด  



3. กติกา ขอ้บงัคบั และวธีิการแข่งขนัน้ี ใชเ้ป็นขอ้บงัคบัในเกณฑม์าตรฐานเดียวกนั  ในการแข่งขนั

เคร่ืองร่อนพุง่ดว้นมือ (HLG/DLG) ส าหรับนกัเรียน  ท่ีจดัข้ึนโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 

เน่ืองในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2562 

การตดัสินของคณะกรรมการด าเนินการแข่งขนั ในการช้ีขาด ในกรณีต่างๆ เป็นเอกสิทธ์ิ และถือ

เป็นท่ีส้ินสุด 

4. ทีม หรือ โรงเรียนต่างๆ ท่ีสมคัร/ลงทะเบียน เพื่อเขา้ร่วมการแข่งขนั ใหถื้อวา่ สมาชิกในทีมทุกคนท่ี

เขา้ร่วมการแข่งขนั ตลอดจนครู- อาจารยท่ี์ปรึกษา รวมถึงทีมงานสนบัสนุน  ไดอ่้าน และ ศึกษา

กติกาการแข่งขนัน้ีโดยละเอียด จนมีความเขา้ใจ และยอมรับในกติกา ขอ้บงัคบั และวธีิการ

ด าเนินการแข่งขนั ท่ีใชใ้นการแข่งขนัน้ีทั้งหมด โดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้อนัใด 

 



ใบสมัคร 

การแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ 

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2562 

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจ าลองกรุงเทพ) 

(โปรดเขียนตัวบรรจง) 

--------------------------------------------------------------------- 

 

ส่งทีมเข้าแข่งขันในระดับ               ประถมศึกษา         มัธยมศึกษาตอนต้น 

                                     มัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 18 ปี 

 

ชื่อทีม........................................................................................ 

 

1. ชื่อ...................................................................นามสกุล................................................................ 

2. ชื่อ...................................................................นามสกุล................................................................ 

3. ชื่อ...................................................................นามสกุล................................................................ 

4. ชือ่อาจารย์ที่ปรึกษา...................................................นามสกุล.................................................... 

     ชื่อทีม............................................................................................................................................ 

  ที่อยู่/โรงเรียน.............................................เลขท่ี...........................ซอย........................................ 

     ถนน.............................................................แขวง/ต าบล............................................................. 

     เขต/อ าเภอ.................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์............................. 

     Email………………………………………………………………………………………………………………………...... 

 

ขอส่งทีมสมัครเข้าแข่งขันพร้อมกันนี้ได้จัดส่งใบสมัครพร้อมส าเนาบัตรประชาชนผู้เข้าแข่งขันทั้ง  

3 คน มาทางโทรสารหมายเลข 02-392-0508 หรือทางอีเมล์ nsce@sci-educ.nfe.go.th แล้ว      

         

                               ลงช่ือ.............................................................ผู้สมัคร/ผู้แทน/ผู้ปกครอง 

                                         (..............................................................) 

                                         ..................../..................../..................... 

 

 


